
 

 

 

 

 

 

 

Interpellatie Eric Lagrou: Fietsenparkings aan Station Brugge 

Gemeenteraad Brugge 23 november 2015 

 

We stellen al geruime tijd vast dat de fietsenparkings aan het station, dit zowel aan de voor- als achterkant, elke 

dag opnieuw overvol staan. Bij navraag en uit een bezoek ter plaatse blijkt dit zo te zijn. Vinden wij dit een 

goede zaak ? Uiteraard vinden wij positief als N-VA dat meer mensen met de fiets naar het station komen om de 

trein te nemen,  zodat er minder wagens op de weg komen.  

Maar wat naar de toekomst toe ? Er kan verwacht worden dat het probleem nog erger zal worden. Binnenkort 

komen de stadsdiensten naar het “Huis van de Bruggeling”. Velen komen met de fiets werken; ook gewone 

bezoekers moeten hun fiets kunnen stallen. Ook met de in aanbouw zijnde kantoren, studentenkamers en 

appartementen is er straks meer plaats nodig. 

We kunnen vragen naar de bezettingsgraad van de fietsparkings. Doch we nemen aan  dat we het antwoord 

hierop kennen. Namelijk dat dit meer is dan 100%, want velen vinden nu al geen plaats meer op sommige 

dagen. 

Onze vraag, en niet van ons alleen, is dan ook: 

Heeft het stadsbestuur een visie, een plan om die verdere groei op te vangen? Zeker ook met de komst van het 

“Huis van de Bruggeling! 

Een deel van de oplossing kan  erin bestaan om de bromfietsen te verhuizen naar de zijkant van de autoparking. 

Voor de bromfietsers is het dichter. Geluids- en geurhinder in en rond de fietsenberging kan zo vermeden 

worden. Het is ook veiliger, indien bijvoorbeeld een brommer in brand schiet, wat trouwens al is gebeurd. 

Mogelijks is daar zelfs nog plaats voor motorfietsen, een categorie waarvoor nu nog niets zou voorzien zijn. 

Wij dringen dan ook aan naar een oplossing. 

En ja “Besturen is vooruitzien” 

Eric Lagrou 

 


